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Monitorizarea suportului acordat
la angajarea în câmpul muncii
a persoanelor cu dizabilități
(11 luni, 2018)

Piaţa muncii este una complexă şi există numeroase probleme, care
face dificilă integrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități, cum
ar fi infrastructura slab dezvoltată, mai ales în sectorul rural, numărul limitat
de locuri vacante pentru persoanele cu dizabilităţi, etc. Pentru a soluţiona
problemele care se referă la incluziunea socială a acestor categorii de
persoane, este importantă implicarea comună a tuturor actorilor de pe piaţa
forţei de muncă.
Misiunea Agenţiei Naţionale şi a structurilor sale teritoriale este de
a promova şi presta servicii calitative persoanelor cu dizabilități în
soluţionarea problemelor ce ţin de angajarea în câmpul muncii.

De la începutul anului până la 23.11.2018 în
baza de date a ANOFM au fost înregistrate cu statut
de şomer 560 persoane cu dizabilităţi, din care 201
femei (36% femei).
Conform vârstei, persoanele cu dizabilități
înregistrate aveau în mare parte vârsta de 30-49 ani –
241 persoane (43%), urmate de cele cu vârsta cuprinsă
între 50-63 ani – 36% (202 persoane) și 21% (117

persoane) au constituit persoanele cu vârsta 16-29 ani.
Conform studiilor, cele mai multe persoane
înregistrate dețineau studii gimnaziale/primare (31% 177 persoane), urmate de cele cu studii secundar profesionale (25% - 137 persoane), cu studii universitare/
colegiale (25% - 139 persoane), cu studii liceale (19%
- 107 persoane).
Au fost susţinute la plasarea în câmpul muncii 251 persoane cu dizabilităţi (45% din nr. persoanelor cu dizabilităţi înregistrate), din care 121 femei
(48%).
Pregătirea insuficientă a persoanelor cu

În scopul sporirii eficienţei conlucrării cu
persoanele cu dizabilități a fost adoptată Legea
privind incluziunea socială a persoanelor cu
dizabilităţi nr. 60 din 30.03.2012. Hotărârea
Guvernului nr. 65 „Cu privire la determinarea
dizabilitaţii şi capacităţii de muncă”, din 23.01.2013,
reglementează şi mai detaliat modul de aplicare a
legislaţiei în domeniul incluziunii sociale a
persoanelor cu dizabilităţi.

dizabilități se reflectă direct şi asupra profesiilor în
care pot să se angajeze. În mare parte, persoanele cu
dizabilităţi înregistrate la agenţiile teritoriale solicită
locuri de muncă unde nu este nevoie de o pregătire
specială sau calificare. Ţinând cont de faptul acesta
este necesar de a-i implica cât mai activ în procesul de
orientare şi formare profesională pentru a spori substanţial şansele lor de încadrare în câmpul muncii.
În acest context, au absolvit cursuri de formare profesională 46 persoane, din care au fost plasați
în câmpul muncii 19 persoane. La formare profesională persoanele cu dizabilități au optat pentru meseriile/
profesiile de bucătar (17%), contabil (13%), frizer
(10%), operator în sala de cazane, operator la calculatoare și calculatoare electronice, cofetar, etc.
La lucrările publice au fost antrenați 64 de
șomeri din rândul persoanelor cu dizabilități.
Au beneficiat de ajutor de șomaj 188 persoane, de alocaţie de integrare/reintegrare profesională 27
persoane cu dizabilităţi.

Această platformă este un sistem computerizat de
evaluare a persoanelor cu dizabilități cu vârsta cuprinsă
între 12-67 ani și care permite evaluarea complexă a
persoanei cu dizabilități și scoate în evidență
potențialul acestora de potrivire cu profilul unui loc de
muncă. Platforma conține peste o mie de profiluri
ocupaționale și profesionale. Prin intermediul
CASPER în perioada de referință la Centrul de Ghidare
în carieră din Chișinău au fost testate 12 persoane cu
dizabilități.

În scopul integrării pe piaţa muncii a
persoanelor cu dizabilităţi, Agenția Națională în
comun cu structurile sale teritoriale colaborează cu
mai mulți parteneri, inclusiv:





Consiliul Naţional de Determinarea
Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă,
Centrul
Republican
Experimental
Protezare, Ortopedie şi Reabilitare,
Asociaţia „MOTIVAŢIE”,
Centrul de Asistență Juridică pentru
Persoanele cu Dizabilități, etc.

Din anul 2015, anual se organizează Gala
Angajatorilor Remarcabili „RemarcAbilitatea”,
eveniment care recunoaște și promovează public
companiile din Republica Moldova care elaborează
și implementează practici pozitive de incluziune în
câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități și care
are scopul de a promova angajarea în câmpul
muncii a persoanelor cu dizabilități. Anul acesta
se va organiza ediția a IV a acestei Gale.

În 2017 ANOFM în parteneriat cu CEDA în
cadrul proiectului REVOCC, finanțat de ADA, a
lansat în incinta Centrului de Ghidare în carieră din
Chișinău platforma electronica Cognitrom Career
Planner (CASPER), care permite evaluarea
potențialului de muncă a persoanelor cu dizabilități.

Reabilitarea profesională a șomerilor cu
dizabilități locomotorii
Începând cu anul 2014 au fost puse în aplicare
actele normative ce reglementează activitatea de
reabilitare profesională a şomerilor cu dizabilităţi,
scopul cărora este recuperarea sau compensarea
funcţiilor dereglate ale organismului şi capacităţii de
muncă, care din cauza stării de sănătate în interacţiune
cu diverse împrejurări nu îşi poate desfăşura activitatea
de muncă conform calificării. În vederea executării
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 272 din
03.05.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului
privind prestarea serviciilor de reabilitare profesională
a şomerilor cu dizabilităţi locomotorii în cadrul
Centrului Republican Experimental Protezare,
Ortopedie și Reabilitare (CREPOR), au fost selectate şi
pregătite 8 dosare a şomerilor cu dizabilităţi
locomotorii care au fost prezentate la CREPOR și
aceștia au beneficiat de servicii de reabilitare
profesională. În conformitate cu prevederile actelor
normative enumerate, scopul serviciilor de reabilitare

profesională acordate persoanelor cu dizabilităţi
locomotorii este recuperarea sau compensarea
funcţiilor dereglate ale organismului şi capacităţii de
muncă, care din cauza stării de sănătate în interacţiune
cu diverse împrejurări nu îşi poate desfăşura activitatea
de muncă conform calificării. Conform prevederilor
actelor normative din domeniu, ca urmare a acordării
serviciilor de reabilitare profesională efectuate de către
CREPOR, beneficiarii urmează sa fie angajaţi în
câmpul muncii.
La 14 octombrie 1992, de către Adunarea
Generală a Organizației Națiunilor Unite a fost
proclamată Ziua de 3 decembrie – Zi Internațională a
persoanelor cu dizabilități. În contextul consemnării
Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități,
annual, ANOFM împreună cu structurile sale
teritoriale organizează Campanii de senzibilizare cu
desfășurarea activităților dedicate incluziunii sociale a
persoanelor cu dizabilități, cu scopul de informare a
persoanelor cu dizabilități privind serviciile prestate de
agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă
(AOFM) în scopul creşterii şanselor de integrare
profesională a acestora pe piaţa muncii și
sensibilizarea angajatorilor în vederea angajării
persoanelor cu dizabilități în cîmpul muncii. Pe
parcursul perioadei Campaniei sunt organizate mai
multe activități de sensibilizare în ceea ce privește
drepturile persoanelor cu dizabilități, dar și măsuri de
combatere a discriminării sociale și profesionale a
acestora.

Noi măsuri active de ocupare
pentru persoanele cu dizabilități
Legea nr.105 din 14.06.2018 cu
privire la promovarea ocupării și
asigurării de șomaj, care va intra
în vigoare la 10 februarie 2019,
prevede un șir de noi măsuri
active de ocupare, printre care
subvenții pentru angajatori care
angajează persoane cu dizabilități
din rândurile șomerilor și subvenții
pentru crearea sau adaptarea
locurilor de muncă pentru
persoanele cu dizabilități.
Subvențiile pentru crearea sau
adaptarea locurilor de muncă
pentru persoanele cu dizabilități se
vor acorda angajatorilor care
creează locuri de muncă sau
adaptează locurile de muncă
existente și care angajează în bază
de contract individual de muncă,
pe o perioadă nedeterminată,
șomerii cu dizabilități.

